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11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości.
Zapytaliśmy młodych mieszkańców naszej gminy
za co kochają Polskę i kim według nich jest patriota.
Wiktoria
Polska jest fajna, bo tu mieszkamy. Możemy się tutaj bawić, tu są place zabaw i moje koleżanki. Tu jest moja rodzina. Lubię tu mieszkać. Ja
robiłam flagę Polski do szkoły. Zrobiłam dwie takie same, duże. Flagi wywiesza się na specjalnych masztach, gdy są święta narodowe. I wtedy nie
idziemy do szkoły. Moim zdaniem patriota to ktoś, kto lubi Polskę.
Antek
Lubię Polskę, bo tu mogę poznawać nowych kolegów. Nasza pani
w szkole opowiadała nam o Polsce, o naszej fladze i o tym, że mamy godło. Mieliśmy nawet pracę domową, by zrobić flagę. Ja zrobiłem ją na dużym patyku i były kolory białe i czerwone. Wszyscy mieli małe patyki, a ja
miałem największy. To był pomysł taty. Lubię też oglądać filmy, w których
jest wojsko, czołgi, bo kiedyś musieli walczyć o Polskę.
Kacper
Patriota to ktoś kto kocha Polskę, lubi ją. Ja też nim jestem, bo lubię
swój kraj. W szkole uczymy się o flagach i o godle, pani na lekcjach nam
o tym opowiada. My w domu też wywieszamy flagę, gdy są różne święta.
W ten sposób pokazujemy, że kochamy Polskę. Tak, jak Antek oglądam
filmy z żołnierzami i czołgami.

Turniej TPD z udziałem naszej gminy

Energia łączy pokolenia

W hali „Rondo” w Koninie
odbył się 26. Turniej Rodzinny
„Energia pokoleń” organizowany
przez koniński oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczestniczyli w nim również przedstawiciele gminy Kazimierz Biskupi.
Dzieci przygotowały piękny program artystyczny, a panie Marianna Cetner i Maria Gutowska
prezentowały swoje rękodzieła.
– Dziękuję pani Jolancie Kamińskiej i całemu zespołowi, który reprezentował naszą gminę
w tym wspaniałym wydarzeniu
– mówił Grzegorz Maciejewski
wójt gminy Kazimierz Biskupi.
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Ośrodek zdrowia po remoncie

Pacjenci doceniają zmiany

Dobiegły końca prace związane z przebudową ośrodka zdrowia w Kazimierzu Biskupim. – Zmiany na lepsze zauważają pacjenci i podkreślają to na każdym kroku. Dzięki
remontowi mogliśmy zwiększyć zakres naszych usług, a osoby chore i potrzebujące
pomocy mogą w komfortowych warunkach
oczekiwać na wizytę, czy na zabiegi – podkreśla Bożena Janicka, kierownik NZOZ
w Kazimierzu Biskupim.
Na czym polegały prace? Pierwsze piętro
zaadaptowano w całości na fizjoterapię. Całość budynku dostosowano do osób niepełnosprawnych. Przebudowano między innymi
ciągi komunikacyjne części parterowej, łazienki
i zamontowano windę umożliwiającą wjazd na
I piętro. Na parterze wykonano pomieszczenia
laboratorium analitycznego, poczekalnię oraz
gabinety lekarskie. Przebudowano także kompleksowo pomieszczenia WC dla personelu,
pacjentów, szatnię, poczekalnię oraz pomieszczenia socjalne.
– Wreszcie mogliśmy uruchomić w dużym
zakresie fizjoterapię ambulatoryjną, która
po remoncie znajduje się na piętrze. Jest tam
pięć pomieszczeń, cały węzeł sanitarny i winda, dzięki której pacjenci mogą dotrzeć na
zabieg. Biorąc pod uwagę ilość pomieszczeń
dokupiliśmy urządzenia: laser, ultradźwięki,
do krioterapii. Nie
tylko mamy większą
ofertę, ale przede
wszystkim
większa ilość pacjentów
może zostać obsłużona – podkreśla doktor Janicka.
Przebudowany
ciąg komunikacyjny
pozwala na swobodne poruszanie się
po przychodni osobom niepełnosprawnym, czy matkom
z wózkami. – Gabinety lekarskie są jasne,
przestrzenne. Duża
poczekalnia jest na

pewno bardziej komfortowa dla pacjentów.
W dobie pandemii każdy dodatkowy metr
jest na wagę złota. Utrzymaliśmy też odrębne wejścia dla chorych i dla zdrowych, jako
nieliczni w okolicy. Pacjent na szczepienie,
czy na bilans nie musi czekać w kolejce z chorymi. To ważny remont, na kolejne dziesiątki lat – mówi doktor Janicka. – Wiele dobrych
słów słyszymy od naszych pacjentów, a na
szczepienia przyjeżdżają osoby nie tylko
z regionu konińskiego, ale z całej Polski. Pacjenci widzą, doceniają, podobnie jak my
pracownicy. Bardzo dziękujemy za remont
panu wójtowi i radnym – dodaje.
– Bardzo się cieszę, że wykonane prace
budowlane pozytywnie wpływają na korzystanie z pomieszczeń ośrodka zdrowia.
Stał się bardziej przestronny, komfortowy
a przede wszystkim dostępny dla osób niepełnosprawnych. To był już najwyższy czas,
aby dokonać gruntownej przebudowy tego
obiektu. Wierzę, że będzie dobrze służył naszym mieszkańcom – mówi Grzegorz Maciejewski.
Wartość przebudowy ośrodka zdrowia wyniosła 735 329,22 zł, a prace wykonała firma
DAN MAL Daniel Malinowski z Kazimierza Biskupiego.
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Nowy chodnik w Bielawach

Przy wsparciu funduszu

Zakończono prace związane z budową
chodnika na ul. Północnej w miejscowości
Bielawy. Chodnik ma długość 280 metrów
- od ul. Poprzecznej do zatoki autobusowej.
Zakres prac obejmował wykonanie chodnika o szerokości 1,5 metra, jak i zjazdów do
posesji z betonowej kostki brukowej wraz
z odwodnieniem. Ten odcinek jest kontynuacją budowy chodnika na tej ulicy, przy udziale
środków finansowych z Funduszu Sołeckiego.
Koszt realizacji powyższej inwestycji wynosi
137 741,47 zł, gdzie z Funduszu Sołeckiego
przeznaczono środki w wysokości 37 741,47 zł.

OSP Bielawy i Joźwin z dotacją

Będzie fotowoltaika
na remizach
OSP Bielawy i OSP Jóźwin otrzymały pomoc finansową na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych
na budynkach swoich strażnic. Dotacja pochodzi
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wartość całości zadania wynosi 48 000 zł, z czego 42
000 zł (21 000 zł dla każdej jednostki) pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Pozostała kwota to wkład własny
gminy.

Dębowa i Bukowa podłączone

Mieszkańcy mają kanalizację

Zakończono prace związane z budową
sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Dębowej i Bukowej w Kazimierzu Biskupim.
Inwestycja ta umożliwi podłączenie się
wybudowanych domów jednorodzinnych
do ciągu istniejącej już sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym przyczyni się do
ograniczenia procesu przedostawania się
niebezpiecznych substancji zagrażających
środowisku.
W zakres prac weszło wykonanie kolektora sanitarnego PCV Ø200mm na długości
262 m wraz z 10 studniami rewizyjnymi. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Kazimierz Biskupi. Koszt realizacji
inwestycji wyniósł 117 953,63 zł.
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Dzień Edukacji Narodowej

Życzę, byście byli doceniani
Dyrektorzy placówek oświatowych z terenu naszej gminy, nauczyciele, emeryci i zaproszeni goście spotkali się na gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W Gminnym Ośrodku
Kultury w Kazimierzu Biskupim odbył się Gminny
Dzień Nauczyciela. Podczas
gali wręczono nagrody wójta gminy Kazimierz Biskupi
dla nauczycieli i dyrektorów. Również dyrektorzy
placówek oświatowych z
terenu naszej gminy wyróżnili nauczycieli z podległych
sobie jednostek. W stronę
nauczycieli (zarówno czynnych zawodowo, jak i emerytów) skierowano wiele
ciepłych słów, podziękowań
i gorących życzeń.
– Zadanie, którego się
podjęliście jest ogromnym wyzwaniem. Dziękuję za podejmowany
wysiłek, zaangażowanie,
tworzenie właściwych relacji z uczniami, uczenia
ich kultury dialogu i szacunku dla drugiego człowieka – mówił Grzegorz
Maciejewski, wójt gminy
Kazimierz Biskupi. - Ten
ostatni rok był dla nas
wszystkich ciężki. Chciałbym podziękować za ten
czas, który spędziliście
przed komputerami z naszymi maluchami. Życzę,
żebyście byli doceniani,
żeby wszyscy widzieli
ten trud jaki wkładacie w
wychowywanie naszych
dzieci
Podczas uroczystości nie
zabrakło również podziękowań od przewodniczącego
Rady Gminy Kazimierz Biskupi. Za trud, zaangażowanie, cierpliwość i odna-

Nauczyciele wyroznieni przez dyrektorów szkół

Nauczyciele i dyrektorzy, którzy otrzymali nagrodę wójta gminy

lezienie się w covidowej rzeczywistości wójt Grzegorz Maciejewski
wręczył nagrody nauczycielom oraz dyrektorom.
Dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie gminy
Kazimierz Biskupi, wręczyli również swoje nagrody wyróżniającym
się nauczycielom.
Uroczystość zakończył koncert „Od fusion jazzu do jazz rocka” realizowany w ramach programu Departamentu Kultury Samorządu
Wielkopolskiego KULTURA W DRODZE. Szymon Wieczorkiewicz, instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim wraz z
zespołem zaprezentował twórczość Johna Patitucciego oraz Alaina
Carona oraz światowej sławy pianisty i kompozytora Chicka Corea.
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WSPOMNIENIE
Wspomnienia mieszkanek z Kozarzewa

Jedna na Niemców poszła ze szpadlem,
a druga przeżyła ostrzał z samolotu

Pani Aurelia Majer z domu Mazgajczyk i pani Jadwiga Łagocka z domu Błaszczyńska (ur.
w 1936 r.) od urodzenia mieszkają w Kozarzewie. Są sąsiadkami i rówieśniczkami. Nie tylko
łączy je miejsce zamieszkania, lecz również przeżyte dzieciństwo w czasie II wojny światowej.
W styczniu 1941 roku, o czwartej rano, rodzina p. Majer została poinformowana, że w ciągu
pół godziny musi opuścić swój rodzinny dom.
Co ciekawe w tym zamieszaniu, jaki wtedy zapanowało, jeden z hitlerowców okazał życzliwy
gest p. Majer podarowując jej kanapkę na drogę (sam miał dziecko w tym wieku, więc pewnie
wzięło go na litość).
Pan Walczak odwiózł swoją furmanką Mazgajczyków do Spławia, skąd następnie trafili
na 2-3 dni do obozu przejściowego w Łodzi, by
ostatecznie trafić do wsi Pasierbiec w gminie Łososina Górna w powiecie limanowskim. Podczas
podróży dostawali od hitlerowców chleb posypany proszkiem do prania.
W Kozarzewie pozostało już wtedy niewiele
polskich rodzin, w tym rozdzielony ród Mazgajczyków (dziadek, babcia i ciotka p. Majer zostali
Jadwiga Łagocka
na miejscu).
Warto wspomnieć o tym, że jeszcze przed nerii, przez co miał dostęp do nafty, którą dzięsamym wysiedleniem p. Majer razem z bratem ki pomocy swojej drugiej córki i wysiedlonego
poszła bić szpadlami mieszkające niedaleko od z Kazimierza Biskupiego Schulza, z narażeniem
niej niemieckie dzieci. Na szczęście incydent ten życia całej rodziny, mógł nielegalnie sprzedawydarzył się z dala od oczu dorosłych i nie miał wać. W późniejszym czasie pracował w nowym
żadnych późniejszych konsekwencji.
zakładzie pracy w Tymbarku. Rodzina pani Majer
W Pasierbcu p. Majer chodziła do drugiej zarabiała również sprzedając wysuszone ziele.
klasy szkoły podstawowej, przeznaczonej dla
Mazgajczykowie często cierpieli z głodu.
Polaków. Jej ojciec pracował w pobliskiej rafi- Rzadko spożywane przez nich mięso, najczęściej
pochodziło od hodowanych królików. Dodatkowo, od czasu do czasu, do ich domu przychodzili
polscy i radzieccy partyzanci. Polski ruch oporu
najczęściej konfiskował od nich kury, a radziecki
odebrał nawet krowę. Zawsze zimą, po zabraniu
przez partyzantów zabitej zwierzyny, p. Mazgajczyk musiał łyżkami szybko usuwać krople krwi,
które spadły na śnieg, aby nie wzbudzać u Niemców podejrzeń w sprawie nielegalnego uboju.
Pomimo trudnych warunków bytowych, jakie
ich spotkały w Małopolsce, utrzymywali kontakt
listowny z pozostałymi członkami rodziny z Kozarzewa oraz z Bronisławem Mazgajczykiem, którego zabrano na roboty przymusowe, podczas
pobytu w obozie przejściowym w Łodzi.
Pod koniec wojny Mazgajczykowie udali się
do Bochni, a następnie pociągiem do Konina.
Stamtąd wyruszyli piechotą do Kozarzewa. Co
ciekawe przywieźli również ze sobą dwie pierzyny i zegar ścienny, które zabrali ze sobą do PaAurelia Majer
sierbca.

Źródło:
- Relacja ustna p. Majer i p. Łagockiej, zebrana przez Łukasza Rewersa w sierpniu 2021 r;
- Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego p. Majer i p. Łagockiej.
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W 1940 r. rodzinę Błaszczyńskich hitlerowcy
potraktowali gorzej niż rodzinę p. Majer. Wyrzucili oni na ziemię pierzynę, zapakowaną przez
p. Błaszczyńską, twierdząc, że stanowi za duży
bagaż. Błaszczyńscy trafili do obozu przejściowego w Łodzi. Rodzina została wtedy ograbiona
z posiadanych cennych przedmiotów (oprócz
pięknego pierścionka zaręczynowego), a nawet
została pozbawiona soku wiśniowego, który bez
powodu pewna Niemka rozlała na głowy Polaków.
Po kilku dniach Błaszczyńscy dotarli do Januszówki w województwie lubelskim. Niestety,
już po pewnym czasie pan Błaszczyński trafił do
więzienia za rzekomą kradzież świni.
Pewnego dnia przyjechała do ich nowego
domu grupa zmęczonych niemieckich żołnierzy. Pewien hitlerowiec chciał odpocząć, więc
położył głowę na worku. W tym worku jednak
znajdowała się nielegalna kiełbasa. Przestraszo-

ny ojciec p. Łagockiej dał mu pod głowę kożuch,
przez co hitlerowiec nawet się nie zorientował,
że pod jego głową znajduje się nielegalne mięso. Niektórzy mieszkańcy Januszówki wiedzieli
jednak o tym, że u nowo przybyłych znajduje
się zakazane jedzenie. Pewnego zimowego dnia
kolędnicy okradli ich z ukrywanego pod ławką
mięsa.
Pod koniec wojny wyruszyli w stronę Warszawy. Podczas przekraczania rzeki Wieprz przeżyli ostrzał z niemieckiego samolotu. Będąc już
w Warszawie zszokowało ich to, że nie mogli
znaleźć ani jednego nieuszkodzonego budynku (większość zabudowy została zniszczona
przez hitlerowców w czasie trwania powstania
warszawskiego, jak i po jego upadku). Po kilku
dniach opuścili stolicę, by wyruszyć na zachód
w stronę Kozarzewa.
Łukasz Rewers

Eko-przystań w Kozarzewie

Bardziej zielono, bardziej ekologicznie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozarzewie wybudował „Eko-przystań”. Ogródek warzywny i strefa edukacyjna powstały dzięki grantowi z ogólnopolskiego konkursu „Tu Mieszkam. Tu Zmieniam” ogłoszonego przez Fundację Santander.
Zgodnie z regulaminem ważne było, aby projekt był realizowany w przestrzeni publicznej i był dostępny dla wszystkich, angażując dużą grupę mieszkańców, którym zależy na zmianie i którzy chcą
poświęcić swój czas na wspólne działania. – Plac przy szkole świetnie wpisywał się w ten projekt, ponieważ nie tylko uczniowie korzystają z tego miejsca, ale również lokalna społeczność.
Napisaliśmy projekt, który zakładał założenie ogródka warzywnego oraz strefy edukacyjnej
„Eko-przystań”. Udało się i otrzymaliśmy grant w wysokości 7 tysięcy złotych – mówi Aleksandra Nożewska, nauczycielka z ZS-P w Kozarzewie. – Wkrótce rozpoczęliśmy realizację projektu.
Należało przygotować plac pod budowę ogródka i miejsca edukacyjno- relaksacyjnego. To
przedsięwzięcie nie udałoby się, gdyby nie praca i pomoc pracowników naszej szkoły Sławomira Grzechowskiego, Sylwii Kujawy i Ewy Łysiak. Chciałabym podziękować za wsparcie również Romanowi Graczykowi oraz innym mieszkańcom wsi za ich zaangażowanie i przychylność.
Praca w ogrodzie
ma stanowić urozmaicenie w planie dnia,
angażować wszystkie
zmysły. Wspólne działania w „eko-przystani”
będą uczyć współpracy, przyczynią się do
tworzenia więzi między uczniami, nauczycielami i rodzicami,
integrując całą szkolną
i lokalną społeczność.
– Dziękujemy Fundacji Santander za
docenienie naszego
projektu – mówi Aleksandra Nożewska.
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„Wiewióreczkom” z kazimierskiego przedszkola

Głośno czytali w bibliotece
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania Ewa
Staniszewska zorganizowała w bibliotece w Kazimierzu Biskupim wyjątkowe
spotkanie. Krótkie
bajeczki „Wiewióreczkom” z naszego
przedszkola czytali
szczególni goście.
– Ogólnopolski
Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony w 2001 roku
z inicjatywy Polskiej
Izby Książki. Jego
celem jest promocja
lektury i głośnego
czytania.
Najważniejszymi odbiorcami tej akcji są dzieci
i młodzież. Czytanie
na głos stymuluje
ich rozwój, wzbogaca słownictwo oraz
pobudza wyobraźnię. Stąd pomysł, by
bajki najmłodszym
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czytały znane osoby
z naszej gminy – tłumaczy Ewa Staniszewska.
Grzegorz Maciejewski, wójt gminy
Kazimierz Biskupi opo-

wiadał o sprytnym
jeżyku, Lidia Krzymińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej - o zebrze
Abrakazebrze, a ksiądz
rektor Edmund Michal-

ski czytał opowiadanie
o małym Karolu Wojtyle.
Zachwycone przedszkolaki nie tylko zadawały pytania, ale
także przygotowały dla
gości wyjątkowy prezent. Piosenka o tym,
że warto przychodzić
do biblioteki i czytać
książki okazała się hitem.
Na
zakończenie
wszyscy, przy płonących zimnych ogniach,
zaśpiewali kołysankę
„Na Wojtusia z popielnika”. Wybór na tę
piosenkę padł nie bez
powodu, bo autorką
wiersza jest Janina Porazińska, która jest patronką akcji głośnego
czytania.
O oprawę muzyczną zadbał Paweł Grzybowski.

„Zasłużony dla powiatu konińskiego”

Odznaka dla pani Zofii

Zofia Łebkowska, mieszkanka Władzimirowa została uhonorowana odznaką „Zasłużony
dla powiatu konińskiego”, którą wręczył starosta koniński Stanisław Bielik.
Tytuł „Zasłużony dla powiatu konińskiego” ma stanowić formę podziękowania dla osób fizycznych, prawnych,
instytucji, organizacji społecznych czy
zawodowych za całokształt działalności zawodowej i społecznej oraz za
wybitne osiągnięcia, mające znaczący
wpływ na rozwój powiatu konińskiego.
Do takich osób z pewnością zalicza
się Zofia Łebkowska, która od wielu lat
czynnie bierze udział w życiu kulturalnym i społecznym zarówno gminy Kazimierz Biskupi, jak i całego powiatu.
Reprezentowała naszą gminę w Powiatowej Radzie Seniorów, dała się poznać
jako doskonała organizatorka wielu
imprez (chociażby coroczne Święto
Ryby) i animatorka wielu wydarzeń.
Gratulujemy pani Zofio!

9

Dawka przypominająca i przeciw grypie

Lekarze zachęcają do szczepień
– Grypa to nie przeziębienie, a szczepionki to jedyna i najskuteczniejsza z wynalezionych dotychczas metod obrony przed grypą
i powikłaniami – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony
Zdrowia. Lekarze apelują o zabezpieczenie
siebie i swoich bliskich.
Niestety, wielu pacjentów nadal ryzykuje, bo
nie wie, do jak poważnych powikłań, powodujących nieodwracalne skutki zdrowotne, może
doprowadzić wirus grypy. Najczęściej stwierdzane są: zapalenie płuc, zatok, ucha środkowego, mięśnia serca oraz nerek. Najbardziej narażeni są pacjenci z tzw. „grupy ryzyka”: starsi,
schorowani, z obniżoną odpornością.
Szczepienia przeciwko grypie szczególnie
zalecane są: małym dzieciom (które ukończyły
6. miesiąc życia), osobom starszym (już powyżej 50 lat), cierpiącym na choroby przewlekłe,
głównie na: przewlekłe choroby układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego
(astmę), także pacjentom z cukrzycą, niewydolnością nerek, czy wątroby. Szczepienia rekomendowane są także przedstawicielom zawodów „publicznych”: lekarzom, pielęgniarkom,
pracownikom socjalnym, ekspedientom, nauczycielom, policjantom, urzędnikom, a także
dziennikarzom.
Warto pamiętać, że wirus grypy rozwija się
w organizmie błyskawicznie. Wystarczy kilkanaście godzin, żeby pojawiły się objawy. Osoba
zakażona wirusem grypy może zakażać innych
w ciągu 3-5 dni od chwili pojawienia się objawów, dziecko nawet do 7 dni. Dzięki szczepionce organizm nabiera odporności już w ciągu
dwóch tygodni od zaszczepienia. A wtedy, nawet jeśli wirus zaatakuje, szybciej i skuteczniej
zwalczymy chorobę.
Szczepionki przeciwko grypie już są dostępne w poradniach. Zgodnie z rozporządzeniem
ministra zdrowia bezpłatne szczepionki przeciw grypie mogą otrzymać m.in. osoby pracujące w placówce oświatowej, policjanci, członkowie ochotniczych straży pożarnych, kobiety
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w ciąży czy osoby powyżej 75. roku życia. Z 50
procentową zniżką szczepionkę mogą otrzymać m.in. osoby w wieku od 65-75 lat, dzieci
pomiędzy 24. a 60. miesiącem życia.
Wystarczy zapytać swojego lekarza rodzinnego! Drogi pacjencie, zaszczep siebie i swoją
rodzinę! Dołącz do zdrowych jesienią! Więcej
informacji można uzyskać w przychodniach:
w Kazimierzu Biskupim tel. 63 241 13 99
oraz w Posadzie tel. 63 244 74 29
Dostępne są również trzecie dawki szczepionki przeciw COVID-19. Mogą je otrzymać
osoby powyżej 50. roku życia, które mają już 6
miesięcy przerwy od drugiej dawki szczepionki.
W przychodni w Kazimierzu Biskupim i w przychodni w Posadzie dostępna jest szczepionka
Pfizer. Wystarczy zadzwonić i umówić się na wizytę.
Bożena Janicka
Prezes Porozumienia Pracodawców
Ochrony Zdrowia
Specjalista pediatrii i medycyny ogólnej
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Niedziela Misyjna w Kościele

Wszyscy jesteśmy misjonarzami
24 października obchodziliśmy kolejną Niedzielę Misyjną, która rozpoczęła
w Kościele Tydzień Misyjny. W związku z tym
warto uświadomić sobie, że Kościół z natury swojej jest misyjny i my wszyscy, którzy
tworzymy i należymy do Kościoła, na mocy
przyjętego sakramentu chrztu świętego jesteśmy misjonarzami.
Nie wszyscy jednak z nas są wybrani i powołani do tego, aby wyjechać i przez całe swoje życie aż do śmierci pracować na terenach typowo
misyjnych. Dlatego tym bardziej należy sobie
cenić, iż są tacy pośród nas, którzy kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt lat są w stanie
przepracować na misyjnych terenach świata.
Gdy wracają do swoich krajów mogą i powinni
wnieść w nasze wspólnoty prawdziwego ducha
misyjnego, popartego osobistym i konkretnym
doświadczeniem misyjnym, znajomością innych języków i zwyczajów, nowymi relacjami
i kontaktami międzynarodowymi. Tego bogactwa nie wolno zakopać, czy też zatrzymać tylko
dla siebie, ale należy nim się dzielić, ubogacać
innych i wykorzystać owocnie w animacji misyjnej wśród dorosłych, a szczególnie wśród młodzieży.
W naszej polskiej prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny można zaobserwować pewną rota-
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cję misjonarzy, polegającą na systematycznym
przygotowaniu i wyjazdach nowych misjonarzy
oraz powrotach tych, którzy wyjechali kilka, czy
kilkanaście lat wcześniej (dotyczy to np. Papui
Nowej Gwinei). Są i tacy, którzy wrócili z Indonezji po ponad 30-letniej pracy. Mamy misjonarzy,
którzy zdecydowali się pracować na misjach do
końca życia, ale cieszymy się również z tych,
którzy wracają i zawsze jest tutaj ich dom, nowe
miejsce do pracy i współbracia zakonni, którzy
ubogacają się ich doświadczeniem misyjnym,
opowiadaniami i misyjnym entuzjazmem.
Dzięki wspomnianej swoistej i naturalnej
wymianie misjonarzy na terenach misyjnych
i nie tylko, w prowincji polskiej MSF rośnie liczba współbraci, którzy znają inne języki, mają
osobiste relacje ze współbraćmi z innych prowincji, mają inny, tj. bardziej otwarty sposób
spojrzenia na problemy animacji misyjnej, zagadnień związanych z terenami misyjnymi i gotowością do współpracy z osobami świeckimi,
a szczególnie z młodzieżą i rodzinami. Wszystko
to stanowi wielkie bogactwo polskiej prowincji
i może służyć dla dobra całego międzynarodowego Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego.
diakon Michał Młotek MSF

W ramach projektu dotyczącego historii regionu

Uczniowie zwiedzali Kazimierz

Kilkudziesięciu uczniów z Zespołu Szkół
im. Mikołaja Kopernika w Koninie zwiedzało Kazimierz Biskupi. Młodzież zobaczyła
klasztor, kościół farny i wysłuchała historii
Kazimierza Biskupiego.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Koninie, a dotyczącego historii regionu.
– Z czasów szkolnych pamiętam wycieczkę
do Kazimierza Biskupiego. Zapamiętałem
z niej wiele ciekawostek i teraz sam postanowiłem zabrać swoich uczniów w te okolice –
mówi Krzysztof Płachciński, nauczyciel historii
z ZS im. M. Kopernika.
Młodzież zobaczyła m.in. klasztor, kościół
farny, drewniany kościół Izaaka, kamień Patkula. Po Kazimierzu Biskupim oprowadzał ich
Waldemar Dryjański. – To szok dla młodzieży,
im się wydaje, że Konin jest starym miastem,
a tu okazuje się, że niedaleko jest coś starszego. Dzięki takim wycieczkom odkrywają,
że blisko nas jest coś ciekawego – podkreśla
nauczyciel.
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KĄCIK KULINARNY
Smaczny obiad i podwieczorek

Karkówka z przepisu dzielnicowego

W tym wydaniu swoimi przepisami podzieli się dzielnicowy z Kazimierza Biskupiego –
sierżant sztabowy Przemysław Borek. Jest coś dla tych, którzy lubią dobrze zjeść, ale także
dla osób, które lubią coś słodkiego.

KARKÓWKA Z PIECZARKAMI I CEBULKĄ

Składniki:
• 1,5 kg karkówki
• 1 kg pieczarek
• 5 cebuli

Zalewa:
• 5 łyżek magii
• 8 łyżek ketchupu
• 16 łyżek wody
• 2 łyżki oleju
• 2 łyżki cukru

Wykonanie:
• Karkówkę kroimy w plastry grubości ok. 1 cm.
Posypujemy vegetą i papryką słodką i odstawiamy na ok. 3-4 godziny. Po tym czasie obtaczamy w mące i obsmażamy na oleju z obu
stron.
• Przygotowujemy zalewę: maggi, cukier, olej, ketchup oraz wodę dokładnie ze sobą mieszamy
i podgrzewamy.
• Pieczarki kroimy w plastry, cebulę w półkrążki. W naczyniu żaroodpornym układamy plastry karkówki.
• Na karkówce układamy pieczarki, cebulę i całość polewamy zalewą.
• Przykrywamy pokrywką i pieczemy w 200 stopniach przez 1 godzinę i 15 minut.

SZYBKA SZARLOTKA
Składniki:
• 1,5 kg jabłek (na szarlotkę
najlepiej twardych i kwaśnych, np. szara reneta)
• 5 łyżek cukru

• 1/2 łyżeczki cynamonu
• 300 g mąki
• 250 g zimnego masła (50 g masła można zastąpić smalcem)
• 1,5 łyżeczki proszku do piecze-

Wykonanie:
• Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki i wyciąć gniazda nasienne. Pokroić na mniejsze kawałki i włożyć
do szerokiego garnka lub na głęboką patelnię.
• Dodać cukier i cynamon i smażyć przez ok. 20
minut co chwilę mieszając, aż jabłka zmiękną i zaczną się rozpadać.
• Do mąki dodać pokrojone w kostkę zimne masło
(bardzo ważne, by było zimne), proszek do pieczenia, cukier i cukier wanilinowy. Składniki połączyć
w jednolite ciasto (mikserem lub ręcznie), pod koniec dodać jajko (ciasto będzie dość miękkie).
• Podzielić je na pół i włożyć obie połówki do zamrażarki na ok. 15 minut.
• Po upływie kwadransa wyjąć jedną połówkę ciasta z zamrażarki, pokroić nożem na plasterki i wylepić nimi spód formy (tortownica lub mała blasz-
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•
•
•
•

nia
5 łyżek cukru
1 łyżka cukru wanilinowego
1 jajko
do posypania cukier puder

ka). Następnie wyłożyć na to jabłka.
• Pozostałe ciasto zetrzeć na tarce bezpośrednio na jabłka (lub pokroić ciasto na plasterki i ułożyć na wierzchu).
• Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180
stopni i piec przez ok. 50 minut (ciasto powinno mieć złocisty kolor). Upieczoną szarlotkę przestudzić i posypać cukrem pudrem.

Przy wsparciu gminnej komisji

Uczniowie jeżdżą na basen

Po przerwie spowodowanej pandemią Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzu Biskupim zabrała dzieci z naszej gminy na basen, gdzie mogły uczyć
się i doskonalić pływanie.
Zajęcia przeznaczone
są dla uczniów od klas
trzecich szkół podstawowych. Bierze w nich
udział około 40 osób,
a opiekę nad nimi sprawują nauczyciele kazimierskich podstawówek.
– O ile nie nastąpią kolejne zakazy dotyczące
korzystania z basenu,
do końca roku zajęcia
będą kontynuowane.
To nie tylko nauka, ale
także sposób spędzania
wolnego czasu – mówi
Józef Młodożeniec, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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Stereotypy o Polakach

Jak cię widzą, tak cię piszą

Stereotyp to wiedza na temat innych grup, która przechowywana jest w społeczeństwie.
Wiedza ta to zbiór różnych informacji o innych grupach społecznych, który powszechny jest
wśród członków danej społeczności kulturowej. Stereotypowe postrzeganie to kolejne wyzwanie, z jakim możemy się spotkać.
Jeszcze nie tak dawno temu Polacy byli postrzegani jako pijacy i złodzieje. Co było bardzo
krzywdzące, bo wśród polskich pracowników
nie brakuje abstynentów i uczciwych osób,
którzy szanują swoje miejsca pracy. Jednak te
stereotypy powoli odchodzą w zapomnienie.
W ich miejsce pojawiają się jednak zupełnie
nowe przekonania. Poznajmy kilka sposób w jakich myślą o nas obywatele innych państw.
Lubią wódkę. Polska kultura związana ze
spotkaniami (nie tylko okolicznościowymi) wiąże się często ze spożyciem alkoholu. Okazuje się zagubieni w komunikacji (to tylko stereotypy)
jednak, że w obecnych czasach wódka powoli – szczególnie w tak dużych miastach jak Warustępuje miejsca innym trunkom, jak choćby szawa czy Kraków.
wino, czy coraz lepszej jakości piwo. Nawet jeśli
Wiecznie narzekają. W peerelowskiej przezdarza nam się spożywać alkohol, to najczęściej szłości Polacy narzekali na brak podstawowych
ma to miejsce jedynie okazyjnie. Zaś osoby dóbr, bo jak tu nie narzekać, gdy kupno cukru
z uzależnieniami coraz częściej szukają pomocy czy papieru toaletowego nieraz graniczyło
w walce z uzależnieniem, która organizowana z cudem. Z drugiej strony zawsze umieliśmy
jest już nawet na poziomie gmin.
i umiemy się z siebie śmiać. Jak mówi stare
Tkwią w przeszłości. W naszej kulturze prze- powiedzenie, w bloku socjalistycznym Polska
szłość odgrywa niezwykle istotną rolę. Przywią- była najweselszym barakiem, a absurdy życia
zujemy dużą wagę do wydarzeń historycznych, codziennego stały się pożywką dla wielu świetjednak nie można nam zarzucić, że jesteśmy nych polskich komedii i kabaretów.
zamknięci na nowoczesność. W Polsce powstaNie lubią obcych. Polska przez wieki była
je coraz więcej najnowocześniejszych centrów państwem wielonarodowościowym, gdzie
edukacyjno-kulturalnych. Każdego roku budo- obok siebie w zgodzie żyły różne grupy etniczwane są kolejne kilometry dróg i autostrad. Nie ne i religijne. Dziś także żyje wśród nas wielu
da się ukryć, że nasz kraj nabiera rozpędu! Józef przedstawicieli innych nacji. Do Polski przyPiłsudski powiedział, że: „Naród, który nie sza- jeżdżają naukowcy, studenci, specjaliści różnuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek nych dziedzin, a także uchodźcy wojenni czy
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” polityczni, którym nasz kraj udziela wsparcia.
i jest w tym wiele prawdy. Polacy dbają o miej- W Polsce mieszkają też przedstawiciele wielu
sca historii, pielęgnują pamięć na temat burz- mniejszości narodowych, np. Ukraińcy, Niemcy,
liwej historii, jednak wybaczają i potrafią żyć Cyganie, Litwini.
dalej mimo trudnej przeszłości.
Ludzie zawsze będą widzieć to, co chcą zoNie znają języków obcych. Według raportu baczyć a co niekoniecznie jest prawdą. Tak czy
przeprowadzonego przez TNS, 38% Polaków inaczej o każdym państwie krążą pewne pozna tylko jeden język obcy. Około 15% zna glądy, które nie zawsze mają pokrycie w stanie
dwa języki obce, natomiast 3% więcej niż dwa faktycznym. Ważne jest byśmy nie patrzyli i nie
języki obce. Oznacza to, że ponad połowa na- oceniali ludzi przez to, z jakiego kraju pochoszych rodaków potrafi się komunikować w ob- dzą, jakiej są narodowości, czy jakiego wyznacym języku (najczęściej angielskim). Wyniki te nia. I jak głosi manifest romantyzmu sformusą i tak zaniżane przez osoby starsze. Popular- łowany przez Adama Mickiewicza: “ Miej serce
ność anglojęzycznej kultury, otwarcie rynku i patrzaj w serce”.
pracy i globalizacja sprawiły, że zagraniczni
Anna Węgrzeniejewska
goście odwiedzający nasz kraj nie powinni być
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Zmiany kadrowe w komisariacie

Dzielnicowi
i ich plan

Aspirant sztabowy Wojciech Sypniewski
ponownie pełni funkcję kierownika Komisariatu Policji w Kazimierzu Biskupim. Dzielnocowymi w naszej gminie są: sierżant sztabowy Przemysław Borek i młodszy aspirant
Zbigniew Siupa.
Aspirant sztabowy Wojciech Sypniewski służy w policji od 1994 roku. W swojej zawodowej
karierze pracował w służbie patrolowo-interwencyjnej, jako dzielnicowy, w pionie dochodzeniowo-śledczym. Był również kierownikiem
Posterunku Policji w Golinie, w Kazimierzu Biskupim (do lutego 2018 roku), a później kierownikiem ogniwa prewencji w Komisariacie Policji
w Starym Mieście.
Dzielnicowym odpowiedzialnym za teren
Kazimierza Biskupiego jest sierż. szt. Przemysław Borek. Do końca tego roku sierżant przyjął
do realizacji plan działania priorytetowego polegający na wykrywaniu i zapobieganiu wykroczeniom porządkowym popełnianym głównie
przez młodzież gromadzącą się w obrębie amfiteatru i parku w Kazimierzu Biskupim. Dotyczy
to spożywania alkoholu w miejscach objętych

zakazem, zakłócania porządku publicznego i ciszy nocnej, zaśmiecania oraz nieobyczajnych
wybryków.
Natomiast dzielnicowym odpowiedzialnym
za pozostały teren gminy (z wyłączeniem Kazimierza Biskupiego) jest mł. asp. Zbigniew
Siupa. W planie priorytetowym do końca tego
roku aspirant ma ujawnienie niestosowania się
właścicieli niektórych posesji do obowiązku
oznakowania numerycznego swoich posiadłości oraz doprowadzeniu do właściwego i zgodnego z prawem ich oznakowania.
mł. asp. Zbigniew Siupa
tel. 47-77-52-650; kom. 516-952-143
dzielnicowy.kazimierz-biskupi2@po.policja.gov.pl
sierż. szt. Przemysław Borek
tel. 47-77-52-650; kom. 516-952-176
dzielnicowy.kazimierz-biskupi1@po.policja.gov.pl

Podziękowania dla policjantów

Pomogli uratować życie dziecka

Aspirant sztabowy Janusz Kostrzewa i sierżant sztabowy Kamil Wietecki z Komisariatu Policji w Golinie pomogli przetransportować do szpitala dziecko, które miało problem z oddychaniem. Dzięki policyjnej eskorcie udało się dotrzeć do lecznicy o wiele szybciej i uratować
kilkumiesięcznego malucha.
Za wzorową postawę
funkcjonariusze otrzymali
podziękowania od mł. insp.
Mariusza Jaworskiego – komendanta Miejskiego Policji
w Koninie oraz Grzegorza
Maciejewskiego – wójta gminy Kazimierz Biskupi. – Decyzyjność, szybkość działania policjantów zadziałała.
To świadczy o tym, że jesteście policjantami z powołania. Każdego dnia jesteście gotowi ratować
życie – mówił komendant
Jaworski.
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Sprzęt za ponad 90 tysięcy złotych

Dotacje płyną do straży

Sprzęt za ponad 90 tysięcy złotych trafił Na ten cel z budżetu jednostki przeznaczono
do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimie- również 2 500 zł.
rzu Biskupim. Druhowie otrzymali w ostatNatomiast 9 400 zł powędruje do OSP w Kanim czasie aż cztery dotacje z różnych insty- zimierzu Biskupim z Funduszu Składkowego
tucji.
Ubezpieczenia Społecznego Rolników. ZostaPierwsza dotacja pochodzi z Urzędu Mar- nie za to zakupiona wyważarka do drzwi (wkład
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. własny OSP wynosi 1500 zł).
OSP Kazimierz Biskupi zakupił sprzęt hydrauDodajmy do tego jeszcze dotację od Lasy
liczny za 62 351 zł. Warunkiem otrzymania tej Państwowe w wysokości 500 zł na zakup sprzękwoty było zabezpieczenie środków finanso- tu ratowniczo-gaśniczego. Brawa dla naszych
wych w kwocie 19 000 zł jako wkładu własnego. strażaków za skuteczność w pozyskiwaniu do– Ukłony i podziękowania kierujemy w stro- tacji.
nę wójta Gminy Kazimierz
Biskupi – Grzegorza Maciejewskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Kazimierz Biskupi – Arkadiusza
Mielcarka i radnych, którzy
wygospodarowali środki finansowe na ten cel – podkreślają strażacy.
Kolejna dotacja trafiła do
druhów ochotników z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 20 000 zł zostanie przeznaczone na zakup
ubrania specjalnego – ochron- Od lewej stoją: Patryk Kowalczyk - zastępca naczelnika, Krzysztof Kulig - zastępnego, w którym strażacy biorą ca naczelnika, Krzysztof Tomaszewski - naczelnik, Eugeniusz Grzeszczak - prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego,
na co dzień udział w działa- Wojciech Kowalczyk - komendant gminny, Andrzej Martin i Andrzej Piaskowki niach ratowniczo-gaśniczych. zastępcy prezesa ZOW ZOSP RP Wojewodztwo Wielkopolskiego

Prezent od WORD dla OSP Jóźwin

Nowy sprzęt dla strażaków

Najaśnicę akumulatorową PELI RALS 9490 pozwalającą na doświetlanie obszaru prowadzonych działań ratowniczych w godzinach nocnych bez konieczności używania agregatu
prądotwórczego otrzymało OSP w Jóźwinie.
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie Mariusz Seńko
w obecności komendanta gminnego OSP Wojciecha Kowalczyka przekazał na ręce prezesa
Patryka Lewandowskiego sprzęt, który pomoże w akcjach strażaków. – Bardzo się cieszymy z nowego sprzętu. Na pewno poprawi
się jakość prowadzonych działań i zwiększy
komfort pracy strażaków – podkreśla Patryk
Lewandowski.
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Hodowcy gołębi podsumowali sezon

Jest lepiej
niż było

Mniej gołębi, które giną i lepsze wyniki
w lotach – tak w skrócie można podsumować
kończący się sezon w sekcji nr 5 Kazimierz
Biskupi Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. – Nadal zachęcamy wszystkich do wstąpienia w nasze szeregi – mówi
prezes Roman Widman.
– Mogę oceniać sezon ze swojej perspektywy i tego, co słyszę od kolegów. Sezon
był na pewno lepszy w stosunku do ostatnich dwóch lat. Gołębie wracają, może nie
wszystkie, ale jest lepiej. Patrząc na inne
sekcje poprawiło się też pod względem wyników – wyjaśnia prezes.
Sekcja Kazimierz Biskupi liczy w tej chwili
24 osoby, w tym dwa tandemy. – To jest dużo
mniej, niż było. Ci starsi odchodzą, nie mają
już siły, gołębie giną i nie ma już radości
i satysfakcji z tego, co się robi. To nie chodzi
o nagrody i zwycięstwa – podkreśla Roman
Widman. To jest wymagające hobby, które wymaga wiele poświecenia. Życzymy więc wszystkim hodowcom wytrwałości i zdrowia.

Wyniki sezonu 2021
gołębie młode, 5 lotów:
1. Andrzej Niedziela – mistrz
2. Robert Popiela – I wicemistrz
3. Wiesław Nawrocki – II wicemistrz
4. Szymon Chwaciński – I przodownik
5. Karol Kraska – II przodownik
6. Grzegorz Jaszczak – III przodownik
7. Jarosław Puka – IV przodownik
8. Zenon Mikulski – V przodownik
9. Grzegorz Majkowski – VI przodownik
10. Waldemar Dławichowski – VII przodownik
11. Andrzej Przybylski – VIII przodownik
12. Piotr Szewczykowski – VIII przodownik
13. Piotr Radecki – IX przodownik
gołębie dorosłe, 12 lotów
1. Waldemar Dławichowski – mistrz
2. Roman i Piotr Widman – I wicemistrz
3. Andrzej Przybylski – II wicemistrz
4. Piotr Radecki – III wicemistrz
5. Henryk Ciechalski – I przodownik
6. Zenon Mikulski – II przodownik
7. Andrzej i Włodzimierz Włodarczyk – III przodownik
8. Wiesław Nawrocki – IV przodownik
9. Karol Kraska – V przodownik
10. Jarosław Puka – VI przodownik
11. Andrzej Niedziela – VII przodownik
12. Piotr Szewczykowski – VIII przodownik
13. Robert Popiela – IX przodownik
14. Mirosław Gradusiak – X przodownik
15. Jacek Iwanyszyn – XI przodownik
16. Szymon Chwaciński – XII przodownik
17. Grzegorz Jaszczak – XIII przodownik
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Kto pamięta dawne nadleśnictwo
w Kazimierzu Biskupim?
Szanowni Czytelnicy, autorzy opracowania historycznego nt. Nadleśnictwa Konin
obejmującego również dzieje Nadleśnictwa Kazimierz Biskupi poszukują zdjęć jego
nieistniejącej siedziby zlikwidowanej w 1967 r. Była ona usytuowana w obrębie dawnych ogrodów obok starego dworu. W latach międzywojennych obiekt ten nazywany
był również nadleśnictwem albo leśnictwem Winnica. Informacje prosimy kierować
do naszej redakcji.

KOMUNIKAT
Informujemy, o pomyłce w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej w miejscowości Wieruszew oraz Kazimierz Biskupi. Poniżej
poprawne daty odbioru.
Za niedogodności przepraszamy!
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Akcja krwiodawstwa zorganizowana przez OSP

Nie tylko strażacy oddawali krew

Prawie 20 litrów krwi udało się zebrać podczas kolejnej akcji krwiodawstwa zorganizowanej przez OSP w Kazimierzu Biskupim.
W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób nie tylko
z gminy Kazimierz Biskupi.
Już po raz trzeci Ochotnicza
Straż Pożarna w Kazimierzu
Biskupim zorganizowała
akcję krwiodawstwa.
–
Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą obecność podczas dzisiejszej
akcji. Rekordu z zeszłego
roku nie pobiliśmy, ale
i tak jesteśmy z Was dumni – mówią strażacy.
Nie tylko można było
oddać krew, ale na uczestników akcji czekało wiele
atrakcji. Był symulator pożarów, dron podwodny do
poszukiwań, nauka udzielania pierwszej pomocy

i możliwość obejrzenia wozów bojowych.
Strażacy z Kazimierza Biskupiego obiecują, ze nie była to ich
ostatnia akcja!

Nowy pojazd w PGKiM

Trzecia śmieciarka w gminie

Już od miesiąca na drogach naszej gminy można zobaczyć nową śmieciarkę. Jest to pojazd trzyosiowy, który może maksymalnie zabrać 11 ton odpadów. Przeznaczony jest do
wszystkich frakcji odpadów, jakie spółka odbiera od mieszkańców gminy.
Nowy pojazd wyposażony jest w komplet
urządzeń potrzebnych do sprawnej realizacji
zadań. Posiada system czujników i kamer, które minimalizują ryzyko nieprzewidzianych zdarzeń, a także układ ostrzegania o opuszczeniu
pasa ruchu, który ma za zadanie zapobiegać
niezamierzonym zmianom pasa ruchu wynikającym ze zmęczenia lub rozproszenia kierowcy
oraz stanowi skuteczny układ wspomagający
prowadzenie pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności. Warto też podkreślić, że spełnia najwyższą normę emisji spalin EURO VI.
Jest to trzecia śmieciarka spółki, dzięki czemu przedsiębiorstwo bez problemu może odbierać trzy frakcje odpadów jednego dnia, co
znacznie usprawni i polepszy proces zbierania
odpadów z terenu gminy. Dla PGKiM w Kazimierzu Biskupim jest to bardzo ważny zakup
związany z dbałością firmy o środowisko.
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Wojskowy piknik sportowy

Terytorialsi świętowali na lotnisku
Konkurencje sportowe, sprzęt wojskowy, szkolenia z praktycznych umiejętności,
atrakcje dla najmłodszych i nieco starszych.
To wszystko można było zobaczyć podczas
sportowego pikniku wojskowego WOTgames, który odbył się na lotnisku w Kazimierzu Biskupim.
Do sportowej rywalizacji zaprosiła całe rodziny 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej uczestnicy pikniku mieli okazję poznać
bliżej specyfikę działania WOT, a na chętnych
czekały konkurencje wojskowo-sportowe. Najmłodszych terytorialsi uczyli orientacji w terenie, czy krzesania ognia. Można było również
spróbować swoich sił z wykrywaczem metalu,
pomalować twarz w maskujące barwy, a przede
wszystkim pooglądać sprzęt i umundurowanie
wojskowe.
Odwiedzający piknik mogli także skorzystać
z Dni Otwartych Aeroklubu Konińskiego oraz
spotkać się z członkami
Piknik oficjalnie otworzyli parlamentarzyści i samorządowcy. Specjalny adres od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
odczytał Zbigniew Hoffmann, zastępca szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – W dniu
święta Wojsk Obrony Terytorialnej wyraźmy wdzięczność wszystkim, którzy kierując
się mottem: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”

czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Pikniki sportowe to doskonała okazja, by spotkać się z nimi i porozmawiać o specyfice
WOT, a także podziękować terytorialsom za
służbę – mówił.
Najlepsi w sportowej rywalizacji otrzymali
medale, a na koniec dla wszystkich zagrał koniński zespół „Kers”.

Od lewej stoją Arkadiusz Mielcarek, przewodniczący Rady Gminy, Zbigniew Hoffmann - zastępca szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, Aneta Niestrawska - wicewojewoda wielkopolski i Grzegorz Maciejewski - wójt gminy Kazimierz Biskupi
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Znani kolarze odwiedzili Posadę

Olimpijczycy
w pałacu

Tadeusz Mytnik i Mieczysław Nowicki - mistrzowie kolarstwa, medaliści olimpijscy gościli w pałacu
w Posadzie. – Daliśmy Polakom wiele
radości, ale oni nam również – mówili
sportowcy, którzy opowieści o kolarskiej karierze przeplatali ciekawymi
anegdotami.
Medaliści olimpijscy wyruszyli z Konina w ramach projektu „Rowerem po
zdrowie”. W towarzystwie rowerzystów z konińskiego PTTK – sekcji turystyki rowerowej CIKLO po niespełna godzinie dotarli do pałacu
w Posadzie. Goście wjechali do pałacowego
parku przy dźwiękach hymnu Wyścigu Pokoju
(zadbało o to Koło Pałacowe Posada). Potem
był czas na wspólne zdjęcia i wiele ciekawych
opowieści z kolarskiego życia olimpijczyków.

Nie zabrakło też anegdot. Sportowcy z zaciekawieniem wysłuchali również Zbigniewa Cybuli
z Koła Pałacowego Posada, który opowiedział
historię pałacu i jego ostatniego mieszkańca –
Karola Wierusz-Kowalskiego.
Organizatorem spotkania było Koło Pałacowe Posada PTTK Konin / CIKLO oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim.

Turniej piłki siatkowej

O puchar OSiR

Sześć drużyn wzięło udział w turnieju piłki siatkowej o puchar Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim. Najlepsza
okazała się ekipa ze Słupcy..
W turnieju wystartowali: OSiR Kazimierz Biskupi, PAK KWB Konin, Team Chorzeń, Siatkarz
Kramsk, Gmina Słupca
i Kozarzew. Drużyny zostały podzielone na dwie
grupy. W pierwszej zwyciężyła Słupca wyprzedzając Kazimierz Biskupi
i Kramsk, a w drugiej –
PAK KWB przed Kozarzewem i Chorzniem.
Po meczach o medale
klasyfikacja końcowa prezentuje się następująco:
1. miejsce – Gmina Słupca, 2. miejsce - OSiR Kazimierz Biskupi, 3. miejsce
– PAK KWB Konin, 4. miejsce – Kozarzew, 5. miejsce
– Team Chorzeń, 6. miejsce – Siatkarz Kramsk.

Skład OSiR Kazimierz Biskupi: Lidia Nożewska, Krzysztof Szynalski, Marcin Makowski, Tomasz Robak, Alan Robak, Zbigniew Stryganek,
Mikołaj Majchrzak.
Wszystkie drużyny, które wystąpiły w turnieju będą rywalizować w Amatorskiej Lidze Siatkarskiej, która zainauguruje rozgrywki w dniu
14 listopada. Zapraszamy do hali OSiR wszystkich, którzy interesują się siatkówką i nie tylko.
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Połącz rozsypane odpady z pojemnikami, zgodnie z zasadami segregacji odpadów komunalnych.
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